
 
 

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1  Analisis Sistem 

Tahap analisis sistem merupakansuatu proses untuk menganalisis dan 

mengumpulkan data yang ada di perusahaan. Tujuan dari tahap ini adalah agar 

dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan serta kebutuhan yang ada 

di perusahaan sehingga dapat diusulkan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan 

PT.Semesta Nustra Distrindo. Dalam pengumpulan data yang digunakan untuk 

bahan penyusunan tugas akhir, diperlukan adanya pengamatan data dan informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan aplikasi yang akan dibuat. Kegiatan yang dilakukan dalam 

pengumpulan data tersebut, antara lain sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak perusahaan yang secara langsung 

berhubungan dengan ruang lingkup sistem atau bagian-bagian perusahaan 

yang nantinya akan menggunakan sistem sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

2. Observasi/Pengamatan 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi 

tambahan yang tidak didapatkan dari pengumpulan data dengan cara 

wawancara. Dengan mengadakan penelitian dan analisa secara langsung 

terhadap kondisi perusahaan yang ada, sehingga dapat menemukan kebutuhan 

sistem yang diinginkan pihak perusahaan. Observasi ini mencakup pencarian 

data yang akan digunakan dalam merancang sistem. Pengamatan dan 
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peninjauan langsung terhadap obyek penelitian yaitu PT.Semesta Nustra 

Distrindo meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data terkait profil PT.Nustra Distrindo. 

b. Mempelajari proses bisnis perusahaan terkait dengan proses penjualan 

konsinyasi. 

 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

 PT. Semesta Nustra Distrindo merupakan perusahaan dagang yang menjual 

bermacam-macam biskuit dan snack. Perusahaan ini melakukan penjualan dalam 

bentuk penjualan konsinyasi. Proses penjualan konsinyasi pada PT. Semesta 

Nustra Distrindo yang terjadi saat ini yaitu sales menitipkan barang ke outlet-

outlet di area Surabaya dengan harga dan syarat waktu yang telah ditentukan, 

kemudian sales membuat nota penjualan konsinyasi dan menyerahkan nota 

tersebut ke outlet. Setelah proses distribusi selesai satu minggu kemudian sales 

kembali ke outlet untuk melakukan pengecekan barang untuk mengetahui adanya 

barang yang laku atau tidak, apabila ada barang yang laku sales melakukan 

penagihan ke outlet atas barang yang laku terjual dan sales mengganti barang 

yang laku terjual atau menambah stok barang di outlet tersebut dengan barang 

baru sesuai dengan permintaan pemilik outlet, apabila barang tidak laku dilakukan 

proses retur atau penarikan barang sesuai dengan perjanjian. Selama ini prosentase 

barang yang keluar dan belum terlunasi sebesar 20% dari seluruh penjualan, dan 

jumlah seluruh penjualan sebesar 90%, hal ini disebabkan karena masih adanya 

barang yang belum laku terjual, dan juga disebabkan karena adanya sales yang 

tidak maksimal saat melakukan penagihan. 
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Pada saat proses penjualan konsinyasi sering terjadi kesalahan/pertukaran 

sales pada saat distribusi antara sales A dan sales B serta wilayah sales saat 

melakukan distribusi barang dan juga pada saat penagihan. Kemudian tidak 

mengetahui jumlah barang penjualan konsinyasi per sales karena tidak ada rekap 

penjualan per sales jadi bisa dimanipulasi oleh sales jumlah barang yang keluar 

tidak sesuai dengan catatan barang yang ada. Kemudian sering terjadinya over 

lapping saat distribusi barang yang dilakukan antara sales, hal ini bisa disebabkan 

karena belum adanya jadwal distribusi sales yang mengakibatkan barang yang 

diminta oleh pelanggan tidak bisa datang tepat waktu. Saat proses pemesanan 

barang pencatatan tidak dilakukan dengan baik dan tidak ada surat peryataan dari 

sales ke outlet, dan saat proses penagihan barang tidak di lakukan secara 

maksimal oleh sales sehingga masih banyak barang yang keluar dan belum 

terlunasi. Permasalahan lain yang timbul adalah pembuatan laporan penjualan 

konsinyasi barang tidak tepat waktu, yang artinya dibutuhkan laporan perbulan 

tetapi lebih dari satu bulan, akibatnya tidak bisa mengetahui barang yang di 

ditribusikan diakibatkan karena keterlambatan pembuatan laporan. Berikut adalah 

dokumen flow yang menjelaskan proses penjualan konsinyasi seperti Gambar 3.1 
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A. Dokflow Proses Penjualan Konsinyasi pada PT. Semesta Nustra 

Distrindo 

 

Gambar 3.1 Alur Sistem PT.Semesta Nustra Distrindo Saat Ini 

 

 Proses penjualan konsinyasi yang ada pada PT.Semesta Nustra Distrindo 

dimulai dari admin membuat daftar penjadwalan distribusi sales untuk di 
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distribusikan ke outlet. sales menitipkan barang ke customer, kemudian sales 

menyerahkan nota penjualan konsinyasi kepada customer, setelah customer 

menerima barang dan nota penjualan kemudian customer menandatangani nota 

barang tersebut rangkap dua, setelah di beri tanda tangan customer nota barang 

tersebut yang rangkap dua di simpan oleh customer sedangakan nota barang 

penjualan konsinyasi rangkap satu di serahkan kembali ke sales. Satu minggu 

kemudian sales kembali lagi ke customer untuk melakukan penagihan dan 

pengecekan barang ada yang laku atau tidak. Sales menyerahkan nota penjualan 

konsinyasi kepada customer dan customer melakukan pembayaran . kemudian 

sales menyerahkan faktur penagihan kepada admin untuk membuat laporan 

penjualan konsinyasi. Setelah itu laporan penjualan konsinyasi di serahkan kepada 

menejer untuk pengecekan laporan. Alur proses penjualan konsinyasi pada 

PT.Semesta Nustra Distrindo dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

B. Workflow penjualan konsinyasi pada perusahaan  

  

 
 

Gambar 3.2 Workflow Penjualan Konsinyasi pada PT.Semesta Nustra Distrindo 
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C. System Flow Penjualan Konsinyasi 

 
 

Gambar  3.3 Sisflow Penjulan Konsinyasi  
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Dalam Aplikasi pencatatan penjualan konsinyasi pada PT. Semesta 

Nustra Distrindo terdapat empat system, yaitu system penjadwalan, system 

penjualan konsinyasi dan system pembayaran. Adapun penjelasannya dijelaskan 

pada uraian berikut ini: 

 Pada sistem flow penjadwalan sales ini dimulai dari admin memilih 

menu penjadwalan kunjungan sales kemudian sistem akan menampilkan menu 

penjadwalan kemudian admin sales menginputkan tanggal, lokasi, nama customer, 

dan nama sales kemudian disimpan dalam database jadwal sales. Setelah itu 

admin sales menampilkan jadwal sales dan kemudian mencetak jadwal sales 

untuk di berikan ke sales yang di gunakan untuk jadwal penjualan konsinyasi ke 

customer. Sistem flow proses penjualan konsinyasi dimulai dari sales menitipkan 

barang. Kemudian sistem penjualan akan membuat data penjualan konsinyasi 

yang di ambil dari database barang dan juga database customer. Data penjualan 

disimpan pada database penjualan.Sistem penjualan membuat nota penjualan 

konsinyasi rangkap dua yang nota nomor satu di arsip oleh bagian penjualan 

sebagai bukti penjualan dan nota nomor dua akan di serahkan ke customer. 

Kemudian sistem penjualan membuat laporan penjualan konsinyasi dan di 

serahkan ke manager. Pada sistem flow penagihan sales ini dimulai dari admin 

memilih menu penjadwalan penagihan kemudian sistem akan menampilkan menu 

penjadwalan penagihan kemudian admin sales menginputkan tanggal, lokasi, 

nama customer, dan nama sales kemudian disimpan dalam database jadwal 

penagihan sales. Setelah itu admin mencetak jadwal penagihan sales untuk di 

berikan ke sales yang di gunakan untuk jadwal penagihan barang konsinyasi ke 

customer. Pada sistem flow pembayaran ini dimulai dari sistem membuat bukti 

pembayaran kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada sales untuk di 
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berikan kepada customer. Kemudian admin penjualan memasukkan data 

pembayaran dan di simpan pada database pembayaran. Admin penjualan 

membuat  laporan pembayaran untuk diserahkan ke manager. 

 

3.1.2  Analisis Permasalahan  

Untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, dilakukan wawancara 

langsung dengan bagian manajemen perusahaan, mulai dari proses distribusi 

barang ke outlet, proses penagihan, hingga proses pembuatan laporan. 

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya adalah : 

1. Pada saat proses penjualan konsinyasi terjadi kesalahan/pertukaran sales pada 

saat distribusi antara sales A dan sales B serta wilayah sales saat melakukan 

penitipan barang dan juga pada saat penagihan. Hal ini bisa disebabkan 

karena belum adanya jadwal distribusi sales dan jadwal penagihan. 

2. Sering terjadinya over lapping saat distribusi barang yang dilakukan antara 

sales, yang mengakibatkan barang yang diminta oleh pelanggan tidak bisa 

datang tepat waktu. 

3. Tidak mengetahui jumlah barang penjualan konsinyasi persales karena tidak 

ada rekap penjualan per sales jadi bisa dimanipulasi oleh sales jumlah barang 

yang keluar tidak sesuai dengan catatan barang yang ada. 

4. Pembuatan laporan penjualan konsinyasi barang tidak tepat waktu, yang 

artinya dibutuhkan laporan perbulan tetapi lebih dari satu bulan, akibatnya 

tidak bisa mengetahui laporan penjualan konsinyasi diakibatkan karena 

keterlambatan pembuatan laporan. 
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3.1.3 Analisis Kebutuhan 

 Dari analisis yang dilakukan, informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan 

sistem pencatatan penjualan konsinyasi pada PT.Semesta Nustra Distrindo dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 Fungsi membuat jadwal distribusi  

Nama fungsi Fungsi membuat jadwal distribusi 
Informasi/Aliran 
Dara 

Data Area, Data Sales, Data Customer, Data Barang 

Kondisi Awal Data jadwal distribusi sudah tersedia 
Alur  Aktifitas pengguna  

Aktor : Admin 
Aktifitas Sistem 

 
1. Pengguna memasukkan data 

jadwal distribusi 
2. Pengguna memilih area 
3. Pengguna memilih nama 

sales. 
4. Pengguna memilih nama 

customer. 
5. Pengguna memilih barang 

yang akan didistribusikan.  
6. Pengguna memilih tanggal 

dan jam jadwal distribusi 
sales 

7. Pengguna menekan tombol 
simpan untuk menyimpan 
data jadwal distribusi sales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1Aplikasi mengecek jadwal    
distribusi sales, berdasarkan 
data area, sales, customer, 
dan barang 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.1Aplikasi berhasil menyimpan 

data jadwal distribusi sales 
sesuai dengan tanggal 
distribusi, jumlah barang 
yang dibawa ,data area 
distribusi sales dan data 
customer. Jadi satu customer 
di tangani oleh satu sales dan 
menampilkan notifikasi 
bahwa data berhasil 
disimpan ke database jadwal 
distribusi.  

Output Jadwal  Distribusi  
Kondisi Akhir Data jadwal distribusi sales sudah tersimpan dan ditampilkan 

kedalam griedview. 
Kebutuhan Non-
Fungsional 

Keamanan aplikasi. Sebelum mengakses aplikasi pengguna 
diwajibkan mengisi username dan password 
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Tabel 3.2 Fungsi input data penjualan konsinyasi 

Nama fungsi Fungsi input data penjualan konsinyasi 
Informasi/Aliran 
Dara 

Data jadwal distribusi sales 

Kondisi Awal Data penjualan konsinyasi sudah tersedia 
Alur  Aktifitas pengguna  

Aktor : Admin 
Aktifitas Sistem 

 
1. Pengguna memilih data 

penjualan konsinyasi. 
2. Pengguna memasukkan 

batas overdue yang telah 
ditentukan selama dua 
minggu. 

 
 

3. Pengguna memasukkan 
jumlah barang 

3.1 Aplikasi menghitung 
jumlah barang  

4. Pengguna menekan tombol 
simpan untuk menyimpan 
data penjualan konsinyasi. 

4.1 Aplikasi berhasil 
menyimpan  data penjualan 
konsinyasi persales dan 
menampilkan notifikasi 
bahwa data berhasil 
disimpan ke database 
penjualan konsinyasi.  

Output Data Penjualan Konsinyasi  
Kondisi Akhir Data penjualan konsinyasi sudah tersimpan dan ditampilkan 

kedalam griedview. 
Kebutuhan Non-
Fungsional 

Keamanan aplikasi. Sebelum mengakses aplikasi pengguna 
diwajibkan mengisi username dan password 

 

 

Tabel 3.3 Fungsi membuat jadwal penagihan 

Nama fungsi Fungsi membuat jadwal penagihan 
Informasi/Aliran 
Dara 

Data Penjualan Konsinyasi  

Kondisi Awal Data jadwal penagihan sudah tersedia 
Alur  Aktifitas pengguna  

Aktor : Admin 
Aktifitas Sistem 

 
1. Pengguna membuat jadwal 

penagihan. 
1.1 Aplikasi membuat jadwal 

penagihan. 
2. Pengguna memilih data 

penjualan konsinyasi. 
3. Pengguna memasukkan 

tanggal penagihan. 
4. Pengguna memasukkan jam  
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Nama fungsi Fungsi membuat jadwal penagihan 
Informasi/Aliran 
Dara 

Data Penjualan Konsinyasi  

5. Pengguna menekan tombol 
simpan untuk menyimpan 
data penagihan. 

5.1 Aplikasi berhasil 
menyimpan data penagihan 
sales sesuai dengan tanggal 
distribusi, jumlah barang 
yang dibawa ,data area 
penagihan sales dan data 
customer. Jadi satu 
customer di tangani oleh 
satu sales dan 
menampilkan notifikasi 
bahwa data berhasil 
disimpan ke database 
jadwal penagihan.  

 
Output Jadwal Penagihan 
Kondisi Akhir Data jadwal penagihan sudah tersimpan dan ditampilkan kedalam 

griedview. 
Kebutuhan Non-
Fungsional 

Keamanan aplikasi. Sebelum mengakses aplikasi pengguna 
diwajibkan mengisi username dan password 

 

 

Tabel 3.4 Fungsi membuat faktur penagihan 

Nama fungsi Fungsi membuat faktur penagihan 
Informasi/Aliran 
Dara 

Jadwal penagihan 

Kondisi Awal Data penagihan sudah tersedia 
Alur  Aktifitas pengguna  

Aktor : Admin 
Aktifitas Sistem 

 
1. Pengguna memilih data 

penjualan konsinyasi. 
1.1Aplikasi membuat faktur   

penagihan. 
2. Pengguna menekan tombol 

simpan untuk menyimpan 
faktur penagihan. 

2.1Aplikasi berhasil  
menyimpan faktur penagihan 
persales dan menampilkan 
notifikasi bahwa data 
berhasil disimpan ke 
database penagihan. 

3. Pengguna menekan tombol 
cetak untuk mencetak faktur 
penagihan  

3.1 Aplikasi berhasil mencetak 
faktur penagihan 

Output Data Penagihan  
Kondisi Akhir Data penagihan sudah tersimpan dan ditampilkan kedalam 

griedview. 
Kebutuhan Non-
Fungsional 

Keamanan aplikasi. Sebelum mengakses aplikasi pengguna 
diwajibkan mengisi username dan password 
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Tabel 3.5 Fungsi membuat data pembayaran 

Nama fungsi Fungsi menginputkan data pembayaran 
Informasi/Aliran 
Dara 

Data Penagihan 

Kondisi Awal Data pembayaran sudah tersedia 
Alur  Aktifitas pengguna  

Aktor : Admin 
Aktifitas Sistem 

 
1. Memilih nomor penagihan 
2. Pengguna memasukkan 

tanggal pembayaran. 

1.1Aplikasi membuat data 
pembayaran. 

3. Pengguna memasukkan 
jumlah uang yang dibayar 
customer. 

3.1 Aplikasi menghitung jumlah 
uang yang dibayar customer 

4. Pengguna menekan tombol 
simpan untuk menyimpan 
data pembayaran.  

4.1Aplikasi berhasil menyimpan 
data pembayaran dan 
menampilkan notifikasi 
bahwa data berhasil 
disimpan ke database 
pembayaran. 

Output Data Pembayaran  
Kondisi Akhir Data pembayaran sudah tersimpan dan ditampilkan kedalam 

griedview. 
Kebutuhan Non-
Fungsional 

Keamanan aplikasi. Sebelum mengakses aplikasi pengguna 
diwajibkan mengisi username dan password 

 

 
 

3.2 Perancangan Sistem 

Sebelum membuat program aplikasi ini, terlebih dahulu dilakukan proses 

perancangan sistem. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya program sistem 

informasi yang dibuat dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Program 

aplikasi ini dibangun berbasis web dan menggunakan bahasa pemrograman php. 

Dalam perancangan sistem ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan. Adapun tahapan-tahapan dalam perancangan sistem yang dilakukan 

adalah pembuatan Blok Diagram (Input-Proses-Output), Context Diagram, Data 

Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), dan Struktur 

Database yang digunakan dalam program aplikasi ini. 
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3.2.1 Input-Proses-Output Diagram 

Input-Proses-Output Diagram ini menjelaskan mengenai gambaran yang 

direncanakan untuk penyelesaian perangkat lunak yang akan dibuat. Secara garis 

besar perencanaan yang akan dilakukan oleh perangkat lunak (software) dapat 

dilihat pada gambar 3.4 : 

 

Gambar 3.4 Blok Diagram Aplikasi Pencatatan Penjualan Konsinyasi 
 

 Berdasarkan gambar 3.4 tersebut, maka dapat dijelaskan input, proses dan 

output, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut: 

1. Dalam melakukan proses membuat jadwal distribusi, dibutuhkan data 

customer, data barang, data sales dan data area penjualan. Hasil dari proses 

pembuatan jadwal distribusi barang adalah jadwal distribusi barang. 

2. Proses penjualan konsinyasi membutuhkan jadwal distribusi. Sehingga 

menghasilkan nota penjualan konsinyasi dan laporan penjualan konsinyasi. 
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3. Proses pembuatan jadwal penagihan dapat dilakukan setelah proses penjualan 

konsinyasi. Data yang diperlukan adalah data hasil penjualan konsinyasi. 

Hasil dari proses pembuatan jadwal penagihan adalah jadwal penagihan. 

4. Proses penagihan dapat dilakukan setelah proses pembuatan jadwal 

penagihan. Data yang diperlukan adalah data jadwal penagihan. Hasil dari 

proses penagihan adalah faktur penagihan. 

5. Proses pembayaran dilakukan setelah proses penagihan barang. Data yang 

diperlukan adalah data faktur penagihan dan menghasilkan laporan 

pembayaran. 

 

3.2.2 Context Diagram Aplikasi Pencatatan Penjualan Konsinyasi 

 Pada tahap ini akan digambarkan bagaimana aliran data yang terjadi pada 

sistem yang akan dibangun secara umum. Context diagram aplikasi pencatatan 

penjualan konsinyasi terdiri dari 2 entity yaitu admin dan manager. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.5 dibawah ini: 

 

 
         

 Gambar 3.5 Context Diagram Aplikasi Pencatatan Penjualan Konsinyasi 

 

 

Data Pembayaran

Data Penagihan

Jadwal Penagihan

Data Penjualan
Jadwal Distribusi

Data Customer

Data Barang

Data Sales
Data Area

0

Sistem Pencatatan Penjualan Konsinyasi

+

ADMIN



31 
 

3.2.3 DFD Level 0 Aplikasi Pencatatan Penjualan Konsinyasi 

 Setelah membuat context diagram dari sistem aplikasi pencatatan 

penjualan konsinyasi pada PT. Semesta Nustra Distrindo, kemudian context 

diagram tersebut akan dibagi menjadi beberapa sub proses yang lebih kecil. 

Hasil dari decompose itu sendiri disebut DFD Level 0, dan DFD Level 0 terdiri 

dari proses utama, external entity dan data store yang semuanya itu saling 

berkaitan. Proses utama itu juga dapat dibagi menjadi sub proses yang lebih kecil, 

dan sub proses yang kecil itu sendiri masih saling berkaitan antara yang satu sama 

yang lain. Tak terkecuali dengan external entity dan data store yang ada. Data 

Flow Diagram dari aplikasi pencatatan penjualan konsinyasi, dapat dilihat pada 

gambar 3.6 di bawah ini: 

 
 

 Gambar 3.6 DFD Level 0 Aplikasi Pencatatan Penjualan Konsinyasi 

[Jumlah Bayar]

[Tanggal pembayaran]

[Nomor penagihan]

Data penagihan

Data pembayaran

Data penagihan

[Data Pembayaran]

[Data Penagihan]

Data Jadwal Penagihan

[Tanggal Penagihan]

Data Jadwal Penagihan

[Jadwal Penagihan]

Data Penjualan Konsinyasi

[Jumlah Barang]

[Data Penjualan Konsinyasi]

Data penjualan konsinyasi

Data Jadwal Distribusi

Data Jadwal Distribusi

Data Customer
Data Barang

Data Sales

Data Area

[Jadwal Distribusi]

[Nama Customer]
[Jumlah Barang]

[Nama Sales]
[Area]

ADMIN

1

Jadwal Distribusi

2

Penjualan Konsinyasi

3

Jadwal penagihan

4

Penagihan

5

Pembayaran

1 Area
2 Sales 3 Barang 4 Customer

5 Jadwal Distribusi

6
Penjualan 
Konsinyasi

7
Jadwal 

Penagihan

8 Penagihan

9 Pembayaran
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3.2.4 DFD level 1 Sub-Sistem Jadwal distribusi 

DFD Level 1 merupakan Sub Proses dari DFD Level 0 sistem aplikasi 

pencatatan penjualan konsinyasi . DFD Level 1 tersebut terdiri dari empat proses 

utama yaitu jadwal distribusi sales seperti pada Gambar 3.7, penjualan konsinyasi 

seperti pada Gambar 3.8, jadwal penagihan seperti pada Gambar 3.9, penagihan 

seperti pada Gambar 3.10 dan pembayaran seperti pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.7 DFD Level 1 jadwal distribusi  

Pada Gambar 3.7 merupakan DFD Level1 sub proses jadwal distribusi 

dari sistem aplikasi pencatatan penjualan konsinyasi. DFD Level 1 tersebut terdiri 

dari dua proses, selain itu juga terdapat satu entity dan lima datastore. 

 

3.2.5 DFD level 1 Sub-Sistem Penjualan Konsinyasi 

DFD Level1 sub proses penjualan konsinyasi dari sistem aplikasi 

pencatatan penjualan. DFD Level1 tersebut terdiri dari dua proses. Selain itu juga 

terdapat satu entity dan dua datastore. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.8. 

[Data Jadwal Distribusi]

[Data Customer]

[Data Barang]

[Data Sales]

[Data Area]

[Jadwal Distribusi]

[Nama Customer]

[Nama Sales]

[Area]

[Jumlah Barang] ADMIN

1 Area

2 Sales

3 Barang

4 Customer

5 Jadwal Distribusi

1.1

Mengecek Jadwal Distribusi

1.2

Menyimpan Jadwal Distribusi
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Gambar 3.8 DFD Level 1 penjualan konsinyasi 

 

3.2.6 DFD level 1 Sub-Sistem Jadwal Penagihan  

 

 
 

Gambar 3.9 DFD Level 1 jadwal penagihan 

Pada Gambar 3.9 merupakan DFD Level1 sub proses jadwal penagihan 

dari sistem aplikasi pencatatan penjualan. DFD Level1 tersebut terdiri dari dua 

proses. Selain itu juga terdapat satu entity dan dua datastore. 
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3.2.7 DFD Level 1 Sub-Sistem Penagihan 

 

Gambar 3.10 DFD Level 1 penagihan 

Pada Gambar 3.10 merupakan DFD Level1 sub proses penagihan dari 

sistem aplikasi pencatatan penjualan. DFD Level1 tersebut terdiri dari dua proses. 

Selain itu juga terdapat satu entity dan dua datastore. 

 

3.2.8 DFD level 1 Sub-Sistem Pembayaran 

 

 

 
 Gambar 3.11 DFD Level 1 Pembayaran 
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Pada Gambar 3.11 merupakan DFD Level1 sub proses pembayaran dari 

sistem aplikasi pencatatan penjualan. DFD Level1 tersebut terdapat dua proses. 

Selain itu juga terdapat satu entity dan dua datastore. 

 

3.2.9 Entity Relationship Diagram 

ERD merupakan suatu desain sistem yang digunakan untuk 

menggambarkan / menginterpretasikan, menentukan dan mendokumentasikan 

kebutuhan-kebutuhan untuk sistem pemrosesan database. ERD juga menyediakan 

bentuk untuk menunjukkan struktur keseluruhan dari data user dan menunjukkan 

hubungan (relasi) antar tabel. Dalam ERD data-data tersebut digambarkan dengan 

menggambarkan simbol entity. Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa 

entity yang saling terkait untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh 

sistem yaitu: 

 

A. Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model (CDM) menggambarkan secara keseluruhan konsep 

struktur basis data yang dirancang untuk suatu program atau aplikasi. Pada CDM 

belum tergambar jelas bentuk tabel-tabel penyusun basis data beserta field-field 

yang terdapat pada setiap tabel. Tabel-tabel penyusun tersebut mempunyai 

relationship atau hubungan tetapi tidak terlihat pada kolom yang mana hubungan 

antar tabel tersebut. Pada CDM juga telah didefinisikan kolom mana yang 

menjadi primary key. CDM yang dirancang untuk sistem informasi ini bisa dilihat 

pada gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Conceptual Data Model 
 
 

B. Physical Data Model 

Physical Data Model (PDM) menggambarkan secara detail konsep 

rancangan struktur basis data yang dirancang untuk suatu program. PDM 

merupakan hasil generate dari Conceptual Data Model (CDM). Pada PDM 

tergambar jelas tabel-tabel penyusun basis data beserta field-field terdapat pada 

setiap tabel. Adapun PDM untuk sistem informasi dapat dilihat pada gambar 3.13. 

 
 

Gambar 3.13 Physical Data Model 
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3.2.10 Struktur Basis Data 

  Dari Physical Data Model yang telah terbentuk, dapat disusun struktur 

basis data yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan. 

Berikut ini akan diuraikan struktur tabel yang nantinya digunakan dalam 

pembuatan sistem seperti di bawah ini: 

A.  Nama Tabel  : Customer  

Primary Key : IdCustomer 

Foreign Key : - 

Fungsi : Menyimpan data customer 

Tabel 3.6 Tabel Customer 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id Customer Varchar 10 Id Customer 

2. Nama_Customer Varchar 35 Nama 

3. Alamat_Customer Varchar 50 Alamat 

4. Kota_ Customer Varchar 35 Kota Customer 

5. Telepon Varchar 35 Telepon 

 

B.  Nama Tabel  : Barang 

Primary Key : KodeBarang 

Foreign Key :  Id_Kategori reference dari tabel kategori  

Fungsi : Menyimpan data stock barang 

Tabel 3.7 Tabel Barang 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Kode Barang Varchar 10 Kode  Barang 

2. Id_Kategori Integer - Id Kategori 

3. Nama_Barang Varchar 35 Nama Barang 
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No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

4. Satuan_Barang Varchar 20 Satuan Barang 

5. Harga_Barang Integer - Harga Barang 

6. Merek_Barang Varchar 35 Merek Barang 

7. Stok_Barang Integer - Stok Barang 

 

C. Nama Tabel : Sales 

Primary Key : Id Sales 

Foreign Key : Id Area reference dari tabel area  

Fungsi : Menyimpan data sales 

Tabel 3.8 Tabel Sales 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_Sales Varchar 10 Id Sales 

2. Id_Area Integer - Id Area 

3. Nama_Sales Varchar 150 Nama Sales 

4. Alamat_Sales Varchar 100 Alamat Sales 

5. Telepon_Sales Varchar 15 Telepon Sales 

     

 

D. Nama Tabel : Area 

Primary Key : Id Area 

Foreign Key : -  

Fungsi : Menyimpan data area 

Tabel 3.9 Tabel Area 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_Area Integer  - Id Area 

2. Nama_Area Varchar 60 Nama Area 
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E. Nama Tabel : Jadwal Distribusi 

Primary Key : Kode_Penjadwalan 

Foreign Key : Id Sales reference dari tabel Sales 

   Id Customer reference dari tabel Customer 

Fungsi : Menyimpan data jadwal sales 

Tabel 3.10 Tabel Jadwal Distribusi 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Kode_Penjadwalan Varchar 10 Kode Penjadwalan 

2. Id_Sales  Varchar 10 Id Sales 

3. Id_Customer  Varchar 10 Id Customer 

4. Tanggal_Penjadwalan  Date - Tanggal penjadwalan 

 

F. Nama Tabel : Detil Jadwal 

Primary Key : Kode Penjadwalan 

Foreign Key : Kode Barang reference dari tabel barang 

Fungsi : Menyimpan detail data penjadwalan 

Tabel 3.11 Tabel Detail Jadwal 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Kode Penjadwalan Varchar 10 Kode Penjadwalan 

2. Kode Barang Varchar 10 Kode Barang 

 

G. Nama Tabel : Penjualan 

Primary Key : Kode Penjualan 

Foreign Key : Id Customer reference dari tabel Customer 

   Id Sales reference dari tabel Sales 

Fungsi : Menyimpan data penjualan 
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Tabel 3.12 Tabel Penjualan 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Kode Penjualan Varchar 10 Kode Penjualan 

2. Id Customer Varchar 10 Id Customer 

3. Id Sales Varchar 10 Id Sales 

4. Tanggal_Penjualan Date - Tanggal Penjualan 

5. Keterangan_Penjualan Varchar 35 Keterangan penjualan 

6. Jatuh_Tempo Integer - Jatuh Tempo 

 

H. Nama Tabel : Detil Penjualan 

Primary Key : Kode Penjualan 

Foreign Key : Kode Barang reference dari tabel barang 

Fungsi : Menyimpan detail data penjualan 

Tabel 3.13 Tabel Detil Penjualan 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Kode Penjualan Varchar 10 Kode Penjualan 

2. Kode Barang Varchar 10 Kode Barang 

 

I. Nama Tabel : Jadwal Penagihan 

Primary Key : Id Jadwal Penagihan 

Foreign Key : - 

Fungsi : Menyimpan data penagihan 

Tabel 3.14 Tabel Penagihan 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id Jadwal Penagihan Varchar 10 Kode Penagihan 

2. Tanggal Date  - Tanggal Penagihan 
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J. Nama Tabel : Penagihan 

Primary Key : Kode Penagihan 

Foreign Key : Kode Penjualan reference dari tabel penjualan 

Fungsi : Menyimpan data penagihan 

Tabel 3.15 Tabel Penagihan 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Kode Penagihan Varchar 10 Kode Penagihan 

2. Kode Penjualan Varchar 10 Kode Penjualan 

3. Tanggal Penagihan Date  - Tanggal Penagihan 

 

K. Nama Tabel : Pembayaran 

Primary Key : Kode Pembayaran 

Foreign Key : Kode Penjualan reference dari tabel penjualan 

Fungsi : Menyimpan data pembayaran 

Tabel 3.16 Tabel Pembayaran 
 

No Nama Kolom Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Kode_Pembayaran Varchar 10 Kode Pembayaran 

2. Kode_Penjualan Varchar 10 Kode Penjualan 

3. Tanggal_Pembayaran Date - Tanggal Pembayaran 

4. Total_Bayar Integer - Total Bayar  
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3.3 Desain Input Output 

Setelah membuat suatu perancangan sistem, maka dapat dibuat desain input 

dan output untuk menggambarkan jalannya sistem tersebut. Desain input dan 

output adalah suatu rancangan dari form-form yang mengimplementasikan 

masukan dan rancangan keluaran yang berupa laporan-laporan dimana laporan-

laporan tersebut akan digunakan sebagai dokumentasi. Adapun desain input dan 

output tersebut antara lain adalah: 

1. Desain Halaman Master Barang 

  Berikut ini merupakan tampilan dari halaman master barang digunakan 

untuk input/memasukkan data barang. Tombol simpan, edit dan hapus digunakan 

untuk maintenance data barang. Desain master barang untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.14. 

 

 
      

Gambar 3.14 Desain Master Barang 
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2. Desain Halaman Master Customer 

 Berikut ini merupakan tampilan dari halaman master customer digunakan 

untuk input/memasukkan data customer. Tombol simpan, edit dan hapus 

digunakan untuk maintenance data customer. Desain master customer untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.15. 

 
 

Gambar 3.15 Desain Master Customer 
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3. Desain Halaman Master Sales 

 Berikut ini merupakan tampilan dari halaman master sales digunakan untuk 

input/memasukkan data sales. Tombol simpan, edit dan hapus digunakan untuk 

maintenance data sales. Desain master sales untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Desain Master Sales 
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4. Desain Halaman Jadwal Distribusi 

 Berikut ini merupakan tampilan dari halaman penjadwalan sales digunakan 

untuk menentukan jadwal sales berdasarkan kota atau area yang di cakup oleh 

sales. Desain jadwal distribusi sales untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 3.17. 

 
 

Gambar 3.17 Desain Halaman Penjadwalan Sales 
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5. Desain Halaman Transaksi Penjualan Konsinyasi 

 Berikut ini merupakan tampilan dari halaman penjualan. Form transaksi 

penjualan kionsinyasi ini digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan 

yang dilakukan. Pada form ini juga terdapat tombol simpan, edit dan hapus 

digunakan untuk maintenance data penjualan. Desain transaksi penjualan untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.18. 

 
 

Gambar 3.18 Desain Halaman Transaksi Penjualan Konsinyasi 
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6. Desain Halaman Penagihan   

 Berikut ini merupakan tampilan dari halaman penagihan penjualan. Form 

transaksi penagihan ini digunakan untuk menyimpan data penagihan penjualan 

yang telah dilakukan. Pada form ini juga terdapat tombol simpan, edit dan hapus 

digunakan untuk maintenance data. Desain penagihan penjualan untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.19. 

 
 

Gambar 3.19 Desain Halaman Penagihan 
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7. Desain Halaman Pembayaran 

Form input data pembayaran ini digunakan untuk menyimpan data 

pembayaran dari transaksi penjualan yang terjadi. Pada form ini juga dapat 

menampilkan data penjualan yang ada berdasarkan kode jual. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 
 

Gambar 3.20 Desain Halaman Pembayaran 
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8. Desain Laporan Jadwal Distribusi  

 Berikut ini merupakan tampilan dari laporan penjadwalan sales digunakan 

untuk menentukan jadwal sales berdasarkan kota atau area yang di cakup oleh 

sales. Desain laporan penjadwalan sales untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21 Desain Laporan Jadwal Distribusi 

 

9. Desain Laporan Penjualan Konsinyasi 

 Laporan Penjualan digunakan untuk menampilkan dan mencetak semua data 

transaksi penjualan. Desain laporan penjualan konsinyasi untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 3.22.  

 
 

Gambar 3.22 Desain Laporan Penjualan Konsinyasi Pada Sales 



50 
 

10. Desain Nota Penjualan Konsinyasi 

 Nota penjualan konsinyasi digunakan untuk menampilkan dan mencetak 

nota saat penjualan konsinyasi dan untuk di serahkan ke customer saat penjualan 

konsinyasi. Desain nota penjualan konsinyasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 3.23. 

 

Gambar 3.23 Desain Nota Penjualan Konsinyasi 

  

11. Desain Faktur Penagihan 

Faktur penagihan digunakan untuk menampilkan dan mencetak semua data 

transaksi penagihan customer yang telah jatuh tempo. Desain faktur penagihan 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24 Desain Faktur Penagihan 



51 
 

12. Jadwal Penagihan 

 Berikut ini merupakan tampilan dari laporan jadwal penagihan digunakan 

untuk menentukan jadwal penagihan sales berdasarkan kota atau area yang di 

cakup oleh sales. Desain laporan jadwal penagihan sales untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Desain Jadwal Penagihan  

 

13. Laporan Pembayaran 

 Laporan Pembayaran digunakan untuk menampilkan dan mencetak semua 

data transaksi pembayaran yang telah dilakukan oleh customer. Desain laporan 

pembayaran untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.26. 

 
 

Gambar 3.26 Desain Laporan Pembayaran 
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3.4 Rancangan Pengujian dan Evaluasi Sistem 

Rancangan uji coba ini digunakan untuk mengontrol dan memberikan 

gambaran fungsi dari sistem ini. Untuk sistem pencatatan penjualan konsinyasi, 

pengujian akan dilakukan dengan pendekatan metode Black Box Testing. 

Pengujian black box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa 

memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. 

Metode ini digunakan karena sistem pencatatan penjualan konsinyasi 

memiliki beberapa fungsi yang berjalan secara otomatis dibalik layar. Berikut ini 

adalah desain uji coba pada aplikasi pencatatan penjualan konsinyasi. 

 
A. Perancangan Uji Coba Halaman Login  

 Rancangan uji coba halaman mengecek login admin berfungsi untuk 

mengetahui kesesuaian terhadap keluaran yang dihasilkan dari form login. 

Rancangan uji coba halaman login admin dapat dilihat pada Tabel 3.17. 

Tabel 3.17 Rancangan Uji Coba Halaman Login 
 

No. Tujuan 
 

Input Output yang diharapkan 

1. Mengecek validasi 

data login yang 

valid 

Nama pengguna dan 

password yang valid  

1. Berhasil login 

2. Menampilkan 

halaman beranda 

2. Mengecek validasi 

data login yang 

tidak valid 

Memasukkan nama 

pengguna dan kata 

sandi yang tidak valid 

1. Gagal login  

2. Kembali ke halaman 

login 

3. Mengecek validasi 

apabila nama 

pengguna dan kata 

sandi kosong  

Mengosongkan data 

nama pengguna dan 

kata sandi 

1. Gagal login 

2. Menampilkan 

pesan kesalahan 
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B. Perancangan Uji Coba Halaman Data Pengguna 

 Rancangan uji coba halaman data pengguna adalah proses penyimpanan 

untuk data pengguna baru, perubahan data untuk data pengguna yang telah 

tersimpan sebelumnya, dan membatalkan proses penyimpanan dan perubahan dari 

data. Proses ini  berfungsi untuk mengetahui kesesuaian terhadap keluaran yang 

dihasilkan dari desain form pengguna. Rancangan uji coba halaman data 

pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.18. 

Tabel 3.18 Rancangan Uji Coba Halaman Data Pengguna 
 

No. Tujuan 
 

Input Output yang diharapkan 

1. Tambah data baru 

ke tabel pengguna 

Memasukkan User 

id,nama,password 

dan user level. 

Kemudian menekan 

tombol simpan. 

Muncul pesan “Data 

berhasil disimpan” dan data 

tersimpan pada data 

pengguna. 

2. Ubah data dari 

tabel pengguna 

Memilih user 

id,nama,password 

dan user level di 

ubah sesuai data 

pengguna, kemudian 

menekan tombol 

update. 

Muncul pesan “Data 

berhasil disimpan”dan data 

tersimpan pada tabel 

pengguna. 

3. Menghindari data 

pengguna kosong 

pada tabel 

pengguna 

Memasukkan data 

pengguna dengan 

mengosongkan salah 

satu field kemudian 

menekan tombol 

simpan. 

Muncul pesan data gagal 

disimpan, data belum 

lengkap pada field yang 

masih kosong dan data tidak 

tersimpan pada tabel 

pengguna. 
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C. Perancangan Uji Coba Halaman Master Barang 

 Rancangan uji coba halaman master barang adalah proses penyimpanan 

untuk data barang baru, perubahan data untuk data barang yang telah tersimpan 

sebelumnya, hapus data dan membatalkan proses penyimpanan dan perubahan 

dari data. Proses ini  berfungsi untuk mengetahui kesesuaian terhadap keluaran 

yang dihasilkan dari desain form barang. Rancangan uji coba halaman master 

barang dapat dilihat pada Tabel 3.19. 

Tabel 3.19 Rancangan Uji Coba Halaman Master Barang 
 

No. Tujuan 
 

Input Output yang diharapkan 

1. Tambah data baru 

ke tabel barang 

Memasukkan data 

barang kemudian 

menekan tombol 

simpan 

Muncul pesan”Data 

tersimpan”dan data 

tersimpan pada tabel barang 

2. Ubah data dari 

tabel barang 

Memilih data barang 

yang akan di ubah, 

kemudian menekan 

tombol update 

Muncul pesan”Data berhasil 

disimpan”dan data 

tersimpan pada tabel barang 

3. Hapus data dari 

tabel barang 

Memilih data barang 

yang akan di hapus, 

kemudian menekan 

tombol hapus 

Muncul messagebox ”Hapus 

data barang ini?”. Data 

berhasil dihapus. 

4. Menghindari data 

barang kosong 

pada tabel barang 

Memasukkan data 

barang dengan 

mengosongkan salah 

satu field kemudian 

menekan tombol 

simpan. 

Muncul pesan data gagal 

disimpan, data belum 

lengkap pada field yang 

masih kosong dan data tidak 

tersimpan pada tabel 

barang. 

5. Tampil data barang  Data barang dapat tampil pada 

tabel 
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D. Perancangan Uji Coba Halaman Master Customer 

 Rancangan uji coba halaman master customer adalah proses penyimpanan 

untuk data customer baru, perubahan data untuk data customer yang telah 

tersimpan sebelumnya, hapus data dan membatalkan proses penyimpanan dan 

perubahan dari data. Proses ini  berfungsi untuk mengetahui kesesuaian terhadap 

keluaran yang dihasilkan dari desain form customer. Rancangan uji coba halaman 

master customer dapat dilihat pada Tabel 3.20. 

Tabel 3.20 Rancangan Uji Coba Halaman Master Customer 
 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Tambah data baru ke 

tabel customer 

Memasukkan data 

customer kemudian 

menekan tombol 

simpan 

Muncul pesan”Data 

tersimpan”dan data 

tersimpan pada tabel 

customer 

2. Ubah data dari tabel 

customer 

Memilih data 

customer yang 

akan di ubah, 

kemudian menekan 

tombol update 

Muncul pesan”Data berhasil 

disimpan”dan data 

tersimpan pada tabel 

customer 

3. Hapus data dari tabel 

customer 

Memilih data 

customer yang 

akan di hapus, 

kemudian menekan 

tombol hapus 

Muncul messagebox ”Hapus 

data customer ini?”. Data 

berhasil dihapus. 

4. Menghindari data 

barang kosong pada 

tabel customer 

Memasukkan data 

customer dengan 

mengosongkan 

salah satu field 

kemudian menekan 

tombol simpan. 

Muncul pesan data gagal 

disimpan, data belum 

lengkap pada field yang 

masih kosong dan data tidak 

tersimpan pada tabel 

customer. 
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E. Perancangan Uji Coba Halaman Master Sales 

 Rancangan uji coba halaman master sales adalah proses penyimpanan 

untuk data sales, perubahan data untuk data sales yang telah tersimpan 

sebelumnya, hapus data dan membatalkan proses penyimpanan dan perubahan 

dari data. Proses ini  berfungsi untuk mengetahui kesesuaian terhadap keluaran 

yang dihasilkan dari desain form sales. Rancangan uji coba halaman master sales 

dapat dilihat pada Tabel 3.21. 

Tabel 3.21 Rancangan Uji Coba Halaman Master Sales 
 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Tambah data baru 

ke tabel sales 

Memasukkan data 

sales kemudian 

menekan tombol 

simpan 

Muncul pesan”Data 

tersimpan”dan data 

tersimpan pada tabel sales 

2. Ubah data dari 

tabel sales 

Memilih data sales 

yang akan di ubah, 

kemudian menekan 

tombol update 

Muncul pesan”Data berhasil 

disimpan”dan data 

tersimpan pada tabel sales 

3. Hapus data dari 

tabel sales 

Memilih data sales 

yang akan di hapus, 

kemudian menekan 

tombol hapus 

Muncul messagebox ”Hapus 

data sales ini?”. Data 

berhasil dihapus. 

4. Menghindari data 

barang kosong 

pada tabel sales 

Memasukkan data 

sales dengan 

mengosongkan salah 

satu field kemudian 

menekan tombol 

simpan. 

Muncul pesan data gagal 

disimpan, data belum 

lengkap pada field yang 

masih kosong dan data tidak 

tersimpan pada tabel sales. 

5. Tampil data sales  Data sales dapat tampil pada 

tabel 
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F. Perancangan Uji Coba Jadwal Distribusi Sales 

 Rancangan uji coba halaman pembuatan jadwal sales adalah proses untuk 

penyimpanan data jadwal sales. Proses ini berfungsi untuk mengetahui kesesuaian 

terhadap keluaran yang dihasilkan dari desain form penjadwalan. Rancangan uji 

coba halaman penjadwalan dapat dilihat pada Tabel 3.22. 

Tabel 3.22 Rancangan Uji Coba Jadwal Distribusi Sales 

 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. 

 

 

 

 

 

Tambah data baru 

ke tabel jadwal 

distribusi sales 

Memasukkan data 

jadwal sales kemudian 

menekan tombol 

simpan 

 

 

Muncul pesan”Data 

tersimpan”dan data 

tersimpan pada tabel 

jadwal distribusi. 

 

2. Menghindari data 

jadwal kosong pada 

tabel jadwal 

distribusi 

Memasukkan data 

jadwal sales dengan 

mengosongkan salah 

satu field kemudian 

menekan tombol 

simpan. 

Muncul pesan data gagal 

disimpan, data belum  

lengkap pada field yang 

masih kosong dan data 

tidak tersimpan pada 

tabel jadwal distribusi. 

3. Ubah data jadwal 

distribusi 

Memilih data jadwal 

distribusi yang akan di 

ubah, kemudian 

menekan tombol update 

Muncul pesan”Data 

berhasil disimpan”dan 

data tersimpan pada 

tabel jadwal distribusi. 

4. Hapus data dari 

tabel jadwal 

distribusi. 

Memilih data jadwal 

distribusi yang akan di 

hapus, kemudian 

menekan tombol hapus 

Muncul messagebox 

”Hapus data penjadwala 

ini?”. Data berhasil 

dihapus. 

5. Tampil data jadwal 

distribusi. 

 Data jadwal distribusi 

dapat tampil pada tabel. 
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G. Perancangan Uji Coba Penjualan Konsinyasi 

 Rancangan uji coba halaman transaksi penjualan adalah proses untuk 

penyimpanan data transaksi penjualan. Proses ini berfungsi untuk mengetahui 

kesesuaian terhadap keluaran yang dihasilkan dari desain form penjualan barang.                                   

Rancangan uji coba halaman transaksi penjualan dapat dilihat pada Tabel 3.23. 

Tabel 3.23 Rancangan Uji Coba Transaksi Penjualan  
 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Tambah data baru 

ke tabel penjualan 

Memasukkan data 

penjualan kemudian 

menekan tombol 

simpan 

Muncul pesan”Data 

tersimpan”dan data 

tersimpan pada tabel 

penjualan 

2. Menghindari data 

transaksi penjualan 

kosong pada tabel 

penjualan 

Memasukkan data 

transaksi penjualan 

dengan mengosongkan 

salah satu field 

kemudian menekan 

tombol simpan. 

Muncul pesan data gagal 

disimpan, data belum 

lengkap pada field yang 

masih kosong dan data 

tidak tersimpan pada 

tabel penjualan. 

3. Hapus data 

penjualan 

konsinyasi 

Memilih data yang akan 

di hapus, kemudian 

menekan tombol hapus 

Muncul messagebox 

”Hapus data penjualan 

ini?”. Data berhasil 

dihapus. 

4. Tampil data 

penjualan 

konsinyasi 

 Data penjualan konsinyasi 

dapat tampil pada tabel. 

 

 
H. Perancangan Uji Coba Transaksi Penagihan 

 Rancangan uji coba halaman transaksi penagihan adalah proses untuk 

penyimpanan data transaksi penagihan. Proses ini berfungsi untuk mengetahui 
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kesesuaian terhadap keluaran yang dihasilkan dari desain form penagihan. 

Rancangan uji coba halaman transaksi penagihan dapat dilihat pada Tabel 3.24. 

Tabel 3.24 Rancangan Uji Coba Penagihan  

 

 
I. Perancangan Uji Coba Transaksi Pembayaran 

 Rancangan uji coba halaman transaksi pembayaran adalah proses untuk 

penyimpanan data transaksi pembayaran. Proses ini berfungsi untuk mengetahui 

kesesuaian terhadap keluaran yang dihasilkan dari desain form pembayaran. 

Rancangan uji coba halaman transaksi pembayaran dapat dilihat pada Tabel 3.25. 

 
 
 
 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Tambah data 

baru ke tabel 

penagihan 

Memasukkan data 

penagihan kemudian 

menekan tombol simpan  

Muncul pesan”Data 

tersimpan”dan data 

tersimpan pada tabel.  

2. Menghindari 

data penagihan 

kosong pada 

tabel penagihan 

Memasukkan data 

penagihan dengan 

mengosongkan salah satu 

field kemudian menekan 

tombol simpan. 

Muncul pesan data 

gagal disimpan, data 

belum lengkap pada 

field yang masih kosong 

dan data tidak tersimpan 

pada tabel penagihan. 

3. Hapus data 

penagihan 

Memilih data yang akan di 

hapus, kemudian menekan 

tombol hapus 

Muncul messagebox 

”Hapus data penagihan 

ini?”. Data berhasil 

dihapus. 

4. Tampil data 

penagihan 

 Data penagihan dapat 

tampil pada tabel. 
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Tabel 3.25 Rancangan Uji Coba Pembayaran  
 

 
 
 

J. Perancangan Uji Coba Laporan Data Barang 

 Rancangan uji coba laporan data barang untuk menghasilkan laporan yang 

diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. 

Laporan yang dihasilkan yaitu laporan data barang. Rancangan uji coba laporan 

data barang dapat dilihat pada Tabel 3.26. 

Tabel 3.26 Rancangan Uji Coba Laporan Data Barang 
 

 

 

 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Tambah data baru 

ke tabel 

pembayaran 

Memasukkan data 

pembayaran kemudian 

menekan tombol simpan  

Muncul pesan”Data 

tersimpan”dan data 

tersimpan pada tabel.  

2. Menghindari data 

pembayaran 

kosong pada tabel 

pembayaran 

Memasukkan data 

pembayaran dengan 

mengosongkan salah 

satu field kemudian 

menekan tombol simpan. 

Muncul pesan data 

gagal disimpan, data 

belum lengkap pada 

field yang masih kosong 

dan data tidak tersimpan 

pada tabel pembayaran. 

3. Tampil data 

pembayaran 

Mengklik menu 

pembayaran 

Data pembayaran dapat 

tampil pada tabel. 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Menampilkan 

laporan data 

barang  

Memasukkan kategori 

barang dan menekan 

tombol tampil 

Form laporan data barang 

berhasil tampil. 
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K. Perancangan Uji Coba Laporan Data Customer 

 Rancangan uji coba laporan data customer untuk menghasilkan laporan 

yang diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. 

Laporan yang dihasilkan yaitu laporan data customer. Rancangan uji coba laporan 

data customer dapat dilihat pada Tabel 3.27. 

Tabel 3.27 Rancangan Uji Coba Laporan Data Customer 
 

 
 
 

L. Perancangan Uji Coba Laporan Jadwal Distribusi Sales 

 Rancangan uji coba penjadwalan untuk menghasilkan jadwal sales yang 

diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. 

Laporan yang dihasilkan yaitu jadwal distribusi dan jadwal penagihan sales. 

Rancangan uji coba penjadwalan dapat dilihat pada Tabel 3.28. 

Tabel 3.28 Rancangan Uji Coba Laporan Jadwal Distribusi Sales 
 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Mencetak  jadwal 

sales  

Menekan tombol 

tampil 

Laporan penjadwalan  

berhasil ditampilkan 

 

M. Perancangan Uji Coba Laporan Penjualan Konsinyasi 

 Rancangan uji coba laporan penjualan konsinyasi untuk menghasilkan 

laporan yang diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Menampilkan 

laporan data 

customer 

Menekan tombol tampil Form laporan data 

customer berhasil tampil. 
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report. Laporan yang dihasilkan yaitu laporan penjualan konsinyasi. Rancangan 

uji coba laporan penjualan konsinyasi dapat dilihat pada Tabel 3.29. 

Tabel 3.29 Rancangan Uji Coba Laporan Penjualan Konsinyasi 
 

 
 
 

N. Perancangan Uji Coba Nota Penjualan Konsinyasi   

 Rancangan uji coba penjualan konsinyasi untuk menghasilkan nota 

penjualan konsinyasi yang diambil dari database dan ditampilkan dalam form 

melalui crystal report. keluaran yang dihasilkan yaitu nota penjualan konsinyasi. 

Uji coba nota penjualan konsinyasi dapat dilihat pada Tabel 3.30. 

Tabel 3.30 Rancangan Uji Coba Nota Penjualan Konsinyasi  
 

 
 
 

O. Perancangan Uji Coba Faktur Penagihan  

 Rancangan uji coba penagihan untuk menghasilkan faktur penagihan yang 

diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. 

Laporan yang dihasilkan yaitu faktur penagihan. Rancangan uji coba faktur 

penagihan dapat dilihat pada Tabel 3.31. 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Menampilkan 

laporan penjualan 

konsinyasi  

Memasukkan periode 

penjualan dan menekan 

tombol tampil 

Form laporan penjualan 

muncul dan laporan 

penjualan berhasil tampil. 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Menampilkan nota 

penjualan konsinyasi 

Memasukkan kode 

penjualan kemudian 

menekan tombol 

tampil 

Nota penjualan 

konsinyasi tampil sesuai 

parameter yang 

dimasukkan 
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Tabel 3.31 Rancangan Uji Coba Faktur Penagihan 

 

 

P. Perancangan Uji Coba Laporan Pembayaran   

 Rancangan uji coba pembayaran untuk menghasilkan laporan pembayaran 

yang diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. 

Laporan yang dihasilkan yaitu laporan pembayaran. Rancangan uji coba laporan 

pembayaran dapat dilihat pada Tabel 3.32. 

Tabel 3.32 Rancangan Uji Coba Laporan Pembayaran 

 

 
 

 

 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Menampilkan faktur 

penagihan 

Memasukkan nomor 

penjualan kemudian 

menekan tombol 

tampil 

Faktur penagihan 

berhasil ditampilkan 

No. Tujuan Masukan Keluaran yang 
diharapkan 

1. Menampilkan 

laporan pembayaran 

Memasukkan nomor 

penjualan kemudian 

menekan tombol 

tampil 

Form pembayaran 

muncul dan data laporan 

tampil sesuai parameter 

yang dimasukkan 


